
 1 

 
Uppfinnaren är inte identifierad som innovationers primära källa. 
 
Så varifrån kommer innovationer? 
Som Reforminstitutets rapport visar, kommer den absolut största andelen innovationer från indivi-
duella uppfinnare, i anställning eller i egen verksamhet.  
 
Det kan finnas ytterligare en förklaring varför inte statligt innovationsstöd har speglat detta. I filmer, 
serietidningar och andra medier har uppfinnarna skildrats på detta sätt: Notera labbrockarna, prov-
rören, laboratoriemiljöerna. 
 
Det är väldigt lätt att reptilhjärnan då drar slutsatsen att en forskare är lika med en uppfinnare. 
Men detta är en av tre olyckligt dragna slutsatser. En uppfinnare är inte lika med en forskare! 
En uppfinnare är heller inte lika med en ingenjör! En uppfinnare är heller inte lika med en företaga-
re eller entreprenör, vilket jag kommer till! En uppfinnare är inte heller lika med en man, vilket 
schablonen också missleder oss att tro! 
 
En annan spridd uppfattning är att vem som helst kan uppfinnar. Men det är fel. 
Lika lite som att vem som helst kan skriva musik som Max Martin, eller Benny Andersson eller 
måla som Anders Zorn, eller uppfinna som Håkan Lans eller regissera som Ingemar Bergman. 
Som exempel kan jag nämna att av STIMs 75 000 anslutna är det inte fler än c:a 50 mycket begå-
vade professionella kompositörer som står för det s.k. musikundret som gör att stim f.n. omsätter 
1,6 miljarder kronor. Alla är inte kompetenta kompositörer, alla är inte kompetenta innovatörer. 
 
Sverige har kanske 4 000 unika uppfinnartalanger, varav c:a 2500 f.n. är organiserade i SUF. Det 
är de här individerna - kvinnor och män - som Sverige måste värna om och bygga sin innovativa 
tillväxt omkring! Jag förstår om en del av er rynkar på näsan och är skeptiska till det jag säger. Det 
beror bl.a. på att bilden av uppfinnare genom åren har sett ut så här: (teckningar och bilder på 
vildhjärnor och galenpannor)  
 
Då känns det såklart mycket tryggare att satsa på välutbildade, ambitiösa människor som enträget 
vidgar våra vetenskapliga kunskaper på alla områden. 
Och det är också av det skälet som tesen Triple Helix har fått fäste. Tesen T.H. som lanserades i 
mitten av 90-talet säger i korthet att om man sammanför Universitet med Företag och tillskjuter 
statliga pengar, kommer Innovation att uppstå. I tanken låter det ju logiskt. Sveriges regering tyck-
er också det. Och baserar följaktligen sin innovationspolitik på antagandet. 
 
Därför dominerar också UoH som mottagare av statens fördelade FoU-medel. UoH uppbär hälften 
av anslaget om 31,5 miljarder; 15,7 mrd. Om man räknar in forskningsfinansierande institutioner, 
blir beloppet c:a 25 mrd. Det är bl.a. den stora utgiften som placerar oss i topp på OECDs lista.  
De individuella uppfinnarna då? De som enligt rapporten historiskt står för 80-90 procent av inno-
vation? 
 
De har 6 promille till 1 procent av statens stöd, beroende på hur man räknar. Grafiskt skulle man 
kunna illustrera det så här: Bonden på traktorn får symbolisera innovatören. I innovationsutfall är 
han 5 ggr större en det mobila forskningslabbet, som får symbolisera UoH. Så här mycket bensin 
får bonden (1 dunk). Och så här mycket bensin får labbet (99 dunkar). 
 
Det råder också en föreställning om att pengar löser allt. 
Det som krävs för att förvandla en uppfinning till en marknadsprodukt är riskkapital. Ett problem är 
att det kan vara omöjligt att avgöra potentialen för en uppfinning i tidigt skede. Faxen uppfanns 
redan 1843, men kom inte till marknad förrän 140 år senare. Man kan förstå att det är attraktivare 
att satsa på innovation istället för uppfinning. Det finns - som ni redan hört - väldigt lite pengar för 
det tidiga, avgörande skedet.  
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Stödsystemen utgår tyvärr felaktigt ifrån att uppfinnaren automatiskt också är entreprenör. Den 
undersökning vi gjorde 2013 hos våra medlemmar visar att 2 av 3 (63%) inte vill driva eget företag. 
Frågar man Pontus Braunerhjelm, Roland Svensson och Bengt-Arne Vedin så tillägger de dessut-
om att de flesta uppfinnare inte heller bör driva eget. Ändå är Almis direktiv att villkora stöd till upp-
finnare mot att de har sin verksamhet i företag, med allt vad det innebär av resursinvesteringar. 
 
Så hur ser det magiska ögonblicket ut, där uppfinnarens idé förvandlas till innovation, till en pro-
dukt som kommer ut på marknaden? Hur ser trollspöt ut?  
Jag hävdar att inga existerande innovationsstrategier leder uppfinnaren längre än fram till riskfi-
nansiären, där det oftast stannar. Eftersom riskfinansiären - statlig eller privat - ju förväntar sig att 
uppfinnaren startar företag, vilket ju de flesta uppfinnare vare sig vill, kan eller bör.  
 
Ur uppfinnarens perspektiv finns det fyra avgörande hinder för realisering av uppfinningen: 
1) Uppfinnaren saknar egna resurser 
2) Uppfinnaren är ovillig/olämplig att driva företag 
3) Uppfinningen är i ett mycket tidigt utvecklingsskede 
3) Uppfinningen saknar verifierad marknadsefterfrågan 
 
Vi kan konstatera att det saknas ett gränssnitt mellan uppfinning och marknad. 
Detta är vårt förslag till lösning. 
Vi flyttar resurskraven från uppfinnaren, till de som redan har resurser. 
Sveriges befintliga företag har såväl produktförnyelseincitament som personal-, maskin- och 
marknadsresurser. Då ter sig krav på resurskrävande initiala investeringar hos innovatören - i nå-
got som företagen redan besitter - som en onödig och fördyrande dubblering. 
 
Vi har på ena sidan företagens kontinuerliga behov av produktutveckling. På andra sidan har vi 
Sveriges dokumenterade kår av produktutvecklare – uppfinnarna och innovatörerna. Hur ska vi nu 
sätta ihop dem?  
Vi måste kartlägga näringslivets produkt- och tjänsteområden. 
Vi måste identifiera de innovatörer/uppfinnare som har lösningar på dessa områden. 
Vi måste engagera och rekrytera de intresserade företagen till modellen. 
Vi måste skapa en urvalsprocess som säkrar innovationernas kvalitet 
Vi måste upprätta de avtal som krävs för licensupplåtelserna 
 
På sikt är det önskvärt med standardiserade royalty-tariffer för en enklare budgetering för de före-
tag som fortlöpande vill förvärva produktlicenser. 
 
I den påbörjade piloten har vi bestämt 48 affärsområden, av hanterbarhetsskäl. I det framtida digi-
tala gränssnittet talar vi snarare om 25 000 områden. För att kunna leverera FoU inom dessa 48 
områden, behöver vi ett stort antal innovatörer och uppfinnare. Vi har drygt 200 stycken registre-
rade i databasen just nu. Var och en av dem har i genomsnitt 6 uppfinningar var.    
  
Vi behöver tillräckligt många intresserade företag. Vår partner i piloten; Företagarna Sthlms Län 
har 9800 företag plus ytterligare c:a 4000 i Mälardalen. Vår uppfinnarförening tar ansvar för att en 
due-diligence-prövning görs på de innovationer som ska presenteras, innan de kommer med i 
modellen. Vi har tillsammans med Företagarna tagit fram fem nivåer av avtal; Ramavtal,  
Licensavtal, Partneravtal, Uppdragsavtal samt ett optionsavtal. 
 
Som tidigare nämnts är just sådd-stadiet, uppfinningens tidiga skede, det som är allra svårast att 
finna ekonomiska resurser till. Genom att s.a.s. flytta in innovationerna i på marknaden befintliga 
företag, flyttar vi de facto också det tidiga skedet till ett per definition marknadsmoget, med betyd-
ligt större möjligheter att attrahera investeringar.  
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Detta är en pilot som ska verifiera modellens effektivitet. Om det ska fungera nationellt, krävs det 
att alla marknadsparter som på något sätt är berörda av innovation, FoU och tillväxt engageras. 
Ett konsortium bör bildas där parterna har ett samägande inflytande över modellen. Och gärna då 
under långsiktig förvaltning av riksdag och regering. 
 
Vad gäller de fyra avgörande hindren jag nämnde tidigare: 
Istället för att svälta ut 6 av 10 innovatörer, flyttar vi med UTM resurskraven från innovatören till de 
som redan har resurserna 
 
Vi pressar inte fram ytterligare start-ups, med ofrånkomliga etableringsproblem och barnsjukdomar 
i konkurrens med den miljon företag vi redan har. Vi stärker istället Sveriges befintliga företag ge-
nom att tillföra dem FoU. 
 
De tidiga skedena, sådd-skedena blir i praktiken marknadsmogna när marknadsmogna företag tar 
sig an produkterna. 
 
Svårigheten i att förutsäga potentialen hos en uppfinning kan investerare, Almirådgivare och upp-
finnarna alla vittna om. Vi menar att de enda som något sånär besitter kompetens att avgöra en 
innovations marknadspotential, är de som redan säljer och tillverkar produkter inom området. 
 
Därför tror vi att UTM kan vara den konkreta metoden för Sveriges innovationstillväxt. 
 
Jag vill repetera detta med behovet av ett konsortium. Ta gärna en blankett med kontaktuppgifter 
gällande detta. 
 
Vi kommer att ha ett utförligare seminarium i början av Oktober.  


